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Ľudia so zdravotným postihnutím:
Ako žiť život bez bariér?

Aktivizácia  klientov v zapojených
ZSS

Chceme zostať doma alebo čo
ukázal prieskum nadácie Socia

http://www.npdi.gov.sk/


Dôležitou súčasťou projektu NP DI PTT   je oblasť aktivizácie 
a podporovaného zamestnávania ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych
služieb. To znamená nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik
komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok,
nácvik sociálnej komunikácie,  pracovné návyky, príprava na otvorený
trh práce,  atď.

Zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých  v
Rohove, ktoré je zapojené do  projektu NP DI PTT, pravidelne so
svojimi klientkami trénujú sebaobslužné činnosti, domáce práce a v
spolupráci s Úradom práce ich pripravujú aj na bežné zamestnanie
sa na pracovnom trhu. Po deinštitucionalizácii zariadenia sa im tieto
zručnosti v bežnom živote v komunite určite zídu!

Poradenstvo a podpora v tejto oblasti prináša ľuďom žijúcim v
zariadeniach samostatnosť a prispieva k ich lepšiemu začleneniu do
spoločnosti.  Zlepšuje sa tým kvalita ich života a možnosti uplatnenia.
Túto oblasť v rámci NP DI PTT zastrešuje partner projektu Slovenská únia
podporovaného zamestnávania (SUPZ). Viac  informácii nájdete
 na www.supz.sk.

Aktivizácia  klientov v zapojených ZSS



Väčšina Sloveniek a Slovákov chce zostať žiť doma aj po výraznom
zhoršení zdravotného stavu.  Z prieskumu nadácie SOCIA vyplynulo, že
až 93% ľudí si praje zostať žiť v domácom prostredí a iba 7% by si
zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. 

Pri stavbách a projektoch je nevyhnutné
pamätať na prístupnosť a bezpečnosť
bývania a infraštruktúry. Moderné
zariadenia sociálnych služieb musia
pamätať aj na špecifické potreby svojich
obyvateľov, napríklad pri ochrane pred
požiarom či vírusovým ochorením.

Ľudia so zdravotným postihnutím: Ako žiť život bez bariér?

Chceme zostať doma alebo čo ukázal prieskum nadácie Socia

Viac informácii o prieskume nájdete na:
https://www.socia.sk/chceme-zostat-doma/

Čo je univerzálne navrhovanie 
a prečo je v procese deinštitucionalizácie
dôležitá prístupnosť prostredia? 
Ako žiť bez vonkajších bariér?
Univerzálne navrhovanie sa dotýka 

aj transformácie zariadení sociálnych
služieb a ich prechodu na komunitnú
úroveň. Čo je cieľom?

Jednoznačne prevažuje vôľa Slovákov a
Sloveniek zostať   v domácom prostredí
najmä preto, že je to naše prirodzené
prostredie a chceme si zachovať svoju
dôstojnosť. Ak sa už rozhodneme pre
pobytové zariadenie, najčastejšie 
v prípade, ak ide o blízkeho seniora,
hlavným dôvodom je celodenná
odborná starostlivosť.



Od 15.11.2020 majú všetky webové stránky verejnej správy povinnosť
dodržiavať pravidlá prístupnosti pre širokú verejnosť vrátane osôb so
zdravotným znevýhodnením a seniorov. Dovoľujeme si Vás informovať,
že webová stránka NPDI PTT www.npdi.gov.sk je v čiastočnom súlade so
zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej
správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok
podľa smernice (EÚ) 2016/2012. 

Postupne bolo odstránených
cca 43 najzávažnejších chýb,
väčšinou išlo o chyby týkajúce
sa nedostatočného kontrastu,
boli upravované jednotlivé
hlavičky, dopĺňané  alt texty k
obrázkom, informácie o
veľkostiach a formátoch
súborov a pod. 

Prístupnosť webového sídla NP DI PTT

Pri úprave webu NP DI PTT sme  postupovali podľa  Metodického
usmernenia generálneho riaditeľa sekcie informačných technológií
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k
monitorovaniu prístupnosti webových sídel.

Postupne sa budeme snažiť opraviť aj ďalšie zistené nedostatky v
prístupnosti týkajúce sa starších článkov zverejnených na webovej
stránke projektu. Tieto chyby nájdete vo Vyhlásení, ktoré je
zverejnené na  webe: https://npdi.gov.sk/vyhlasenie-o-pristupnosti/

Záznam z diskusie je dostupný na: 
https://www.tyzden.sk/

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. - expertka pre oblasť zmien
fyzického prostredia projektu NP DI PTT
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. - odborný konzultant projektu
NP DI PTT, STU
Mgr. Tibor Köböl - sociálny poradca, človek so zdravotným
postihnutím, zástupca Organizácie muskulárnych dystrofikov

Live stream diskusie .Blížni Michala Oláha bol odvysielaný
 24. novembra o 19.00. 
Diskutovali:
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